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 شدن برگ ارقام مختلف گندم يالوله يرو ياثرات تنش خشك يبررس

Effects of water stress on leaf rolling of different wheat cultivars  
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  دهيچك
در مزرعه دانشگاه باهنر  يبصورت طرح كامالً تصادف يشيمختلف گندم آزما ارقامبر لوله شدن برگ  ياثر تنش خشك يبه منظور بررس

 1 ياز برگ گندم به پهنا يعرض يهابرششد.  اعمال 6000 كوليلن گليات ياز محلول پل با استفاده يتنش خشكشد. نجام كرمان ا
ها از برگ العمل لوله شدن،و بروز عكس ساعت 4شد و بعد از گذشت  قرار دادهن محلول ياز ا مگاپاسكال - 5/2 غلظت درمتر يليم

موقعيت مكاني روي  5گرفتند و مقدار شاخص انحنا در  تصاوير مورد تجزيه و تحليل قرار شد. يو از آنها عكسبردار خارجمحلول 
هاي حاصل نشان داد كه اثر رقم بر شاخص انحنا در تمام منحني حاصل از تصوير لوله شده برگ محاسبه شد. تجزيه واريانس داده

و سوپرهد توانايي  3ارقام مغانداري مشاهده شد. به طور كلي بين ارقام اختالفات معني در نتيجه دار است. نقاط انتخاب شده معني
ممكن است بتوان از  در اين مورد از خود نشان دادند وتوانايي زيادي  و روشن سبالن كمي در لوله كردن برگ خود داشتند در حاليكه

  به عنوان منبع ژني براي اصالح اين صفت استفاده نمود. هاآن
  .، پلي اتيلن گليكول، پالسموليززيپتانسيل اسمكلمات كليدي: 

  مقدمه
از  ياريبسدر  يدات كشاورزين عامل محدودكننده توليمهمتر ن قابل استفاده در زراعتيريجه منابع آب شيو در نت يبارندگكمبود 
م ياقل يدارامناطق  وانبوده و اكثر مناطق آن به عنمتر يليم 250 در كشور ما كمتر از ي. متوسط بارندگران استيا و از جمله اينقاط دن

ه يها در ناحل قرار گرفتن آنيوجود دارد كه به دل يكشاورز يمناسب برا يون هكتار اراضيليم 51ران يد. در انشويم يبندخشك طبقه
اد جيا يمناسب برا ياستفاده از ساختارها .)5(شود ياستفاده م يد محصوالت كشاورزيون هكتار از آن در توليليم 5/18خشك، تنها 

و به  شدهجاد يدر اثر كاهش تورژسانس اكه شدن برگ  يالولهباشد. ين مشكل ميمقابله با ا ياز راهكارها يكي يمقاومت به خشك
شدن  يا. در واقع عمل لولهرودين ساختارها به شمار مياز ا يكي ق تعرق را به حداقل برسانديكند كه اتالف آب از طرياه كمك ميگ

 )7د. (يآيبه حساب م ياجتناب از خشك يد برايمف يسميهش داده و مكانسطح مؤثر برگ را كا

 يبرگ يارهايه گود شده شيو در ناح ين رگبرگيف در فواصل بيرد 7تا  3ده در گندم به تعداد يكش يا بادكنكيفورم يبال يهاسلول
ن يجه ايافته و در نتيفورم كاهش يبال يهادر اثر تنش آب فشار تورژسانس در سلول). 3(رند يگيقرار م يليمزوف يهاسلول يرو

از  يريزم سازگاركننده جهت جلوگيك مكاني يط تنش كم آبي). لوله شدن برگ در شرا1شوند (يم ها لولهها متقبض شده و برگسلول
ت برگ و در اهش درجه حراركزان تابش و ياهش مكها باعث لوله شدن برگ د.يآياه به حساب ميگ يهابروز كمبود آب در بافت

ن ييتع يك شاخص برايشدن برگ به عنوان  زان لولهي. م)8(ابد ياهش كت فتوسنتز يه ظرفكنيبدون ا ،گرددياهش تعرق مكجه ينت
 يبرگ يهازان لوله شدن و مقدار آب بافتين مي. ب)6(مطرح شده است  مه پاكوتاه در برنجيدر ارقام پابلند و ن يزان تحمل به خشكيم

برنج  يهازان تعرق در برگيكه معلوم شده لوله شدن برگ م يبه طور ،مشاهده شده است يمنف يها همبستگروزنه يدگزان بازشيو م
د و يآيبه وجود م يم اسمزيجاد تنظياه در ايگ ييزان تورژسانس و عدم توانايشدن برگ در اثر كاهش م لوله ).6( دهديرا كاهش م
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. هدف )4( باشديدر برگ م يدگياه در حفظ تورژسانس برگ و نشانه اجتناب از بروز پسابيگ ييشدن برگ نشانه توانا ر در لولهيتاخ
  بود. يط تنش خشكيدر شرا يرانيالعمل لوله شدن برگ چند رقم گندم اعكس يق بررسين تحقياز ا

  هامواد و روش
فالت، : ن ارقام عبارتند ازيورت گرفت. اد باهنر كرمان كشت شدند، صيرقم گندم كه در مزرعه دانشگاه شه 8 يش روين آزمايا

و از برگ پرچم  يدهدر مرحله خوشه يبرگ يهاش نمونهين آزمايدر ا، سبالن و روشن. 3ا، گاسپارد، مغانير، خارچيسوپرهد، كو
، زه شدنيسمولاز پال يريمنظور جلوگآب مقطر به  يحاو يهالونيبالفاصله درون نا يه مادريها پس از جدا شدن از پابرگگرفته شد. 

متر گرفته شد و پس از آن به يليم 1 يبه پهنا يعرض يهابرش هر برگ ياني. از قسمت مافتنديانتقال شگاه يو به آزماه قرار داده شد
ول كيلن گليات يزان مورد استفاده از ماده پليمقرار داده شدند.  كوليلن گليات ياز پل مگاپاسكال - 5/2 ل آبيبا پتانس سرعت در محلول

 ر محاسبه شد:ياز معادله ز ساخت محلول يبرا

 
درجه  25كه برابر با  باشديگراد ميدما بر حسب درجه سانت Tآب،  g/litدر  6000كول يلن گليات يغلظت پل Cن معادله يدر ا
  .گراد استيسانت
رون ي، از محلول بر آنها به وجود آمدد يو حالت لوله شدگ ها ماندندن محلوليساعت در ا 4ن كه به مدت يبرگ پس از ا يهابرش

افزار سپس توسط نرمر حاصل يتصاو شد. هيته عكسكسل يمگاپ 12 تال با دقتيجيد ين عكاسيتوسط دوربها آورده شده و از آن
MS-picture manager يروشكل  يبه صورت خطوط منحن يبرگ يهار برشيد و تصوينه عكس سفياصالح شدند كه زم يبه نحو 

م شده در يترس يهايخوانده شده و به عنوان منحن فرا Scion Imageافزار نرمر حاصل سپس توسط يد ظاهر شدند. تصاويفنه سيزم
ثبت  يخروج يهاليرائت و در فاها قك به هم در آنيمختصات نقاط نزدكه  يطوربه ،شدند يخوانمختصات نقطه يدستگاه محورها

درجه دوم  يك منحني تيدر در نها و ميترس  MS-Excellافزار سپس در نرمحاصل  ياهنقاط داده يدند. نمودار پراكندگيگرد
  : ر استفاده شدياز رابطه ز يت مكانيدر چند موقعا لوله شدن برگ ي يدگيزان خمين مييتع يش داده شد. براازها برآن يدار رويمعن

 

  د.نباشيمبرگ  يدرجه دوم انجنادله مشتق اول معا مشتق دوم و  كه در آن 
سه يموردمقادانكن  يابا استفاده از روش آزمون چند دامنهن ارقام يانگير ميانس قرار گرفتند و مقاديه واريحاصل مورد تجز يهاداده

  . قرار گرفتند
  جينتا
نشان داده شده است. همانطور كه  1 ها در جدولبرگ يزان لوله شدگيم يمربوط به اثر رقم رو يهاانس دادهيه واريج تجزينتا

ن نقطه نشان يدر ا kمربوط به مقدار  يهان دادهيانگيسه ميدار بوده است. مقايمعن 50 يمساو kشود اثر رقم در نقطه يمشاهده م
 يبندد. گروهانمقدار را داشته نيشتريب 24/31×10-4 و رقم سبالن با kمقدار  نيكمتر يدارا 52/5×10-4با  3دهد كه رقم مغانيم

، 3ارقام مغان) كه 2(جدول  گروه قرار داد 2ها را در نيانگين ميا %5ارقام با استفاده از آزمون دانكن در سطح  kر يمقاد يآمار
خارچيا، گارسپارد، روشن و سبالن بدون  دار نشان ندادند. و ارقامسوپرهد، فالت و كوير در گروه اول قرار گرفته و تفاوت معني

 دار در گروه دوم قرار گرفتند.عنيتفاوت م
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تحت شرايط  برگ ارقام مختلف گندمنقطه روي برش عرضي  4به شاخص انحناي  طهاي مربونتايج تجزيه واريانس داده - 1جدول 
  تنش خشكي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

-4 و رقم سبالن نيكمتر يدارا 36/7×10-4 . كه رقم سوپرهد)2(جدول  شدند يارقام به چهار گروه دسته بند 150برابر  kدر نقطه 

ر، يسوپرهد، فالت، كو صورت كه ارقامبندي شدند. بدين به دو گروه تقسيم ن نقطه ارقاميمقدار بودند. در ا نيشتريب يدارا 21/64×10
در گروه  و سبالن گاسپارد ،روشن يهاقرار گرفتند. و رقم اول دار نداشته و در گروهيتفاوت معن ، روشن و گاسپاردايو خارچ 3مغان
  .دار بودنديو بدون تفاوت معندوم 

(جدول ن مقدار بودنديشتريب يدارا 71/36×10-4 مقدار و رقم روشن نيكمتر يدارا 83/6×10-4 با 3رقم مغان  250برابر  kدر نقطه 
ز تفاوت ين كوير و خارچيا رقام. ابودند دار در گروه اول ير بدون تفاوت معني، سوپرهد، فالت و كو 3نقطه ارقام مغان اين . در)2
 گاسپارد، و ارقام دار نداشتندسوم بودند و تفاوت معنيارقام خارچيا و گاسپارد در گروه  قرار گرفتند. دومدار نداشتند و در گروه يمعن

  دار قرار گرفتند.يز در گروه چهارم بدون تفاوت معنيسبالن و روشن ن
. در )2(جدول  ن مقدار بودنديشتريب يدارا 37/24×10-4 و رقم روشن نيكمتر يدارا 48/4×01-4 با 3رقم مغان 350برابر  kدر نقطه 

دار بودند. ارقام سوپرهد،  يدر گروه اول و بدون تفاوت معن و كوير فالت ،، سوپرهد3گروه وجود دارد كه ارقام مغان  3ز ين نقطه نيا
بوده و تفاوت  3ا و سبالن در گروه يقرار دارند. ارقام سبالن، خارچ 2وه دار و در گر يبدون تفاوت معن ، سبالن، خارچياريكو ،فالت
  دار نشان داد. يز تنها رقم روشن قرار گرفت كه با همه ارقام تفاوت معنين 4دار نداشتند. و در گروه  يمعن

ن ين مقدار بودند. در ايشتريب ياراد 06/14×10-4 مقدار و رقم روشن نيكمتر يدارا 97/3×10-4 با 3رقم مغان  450برابر با  kدر نقطه 
قرار گرفته و تفاوت  اولر در گروه يسوپرهد، فالت، سبالن و كو، 3مغان. ارقام )2(جدول  گروه قرار گرفتند 2نقطه ارقام در 

 F  sigميانگين  زاديدرجه آ مجموع مربعات موقعيت نقطه انحنا  منابع تغييرات
 50kX ١٠-٧×48/6 2 ١٠-٨×48/6 19/0 829/0 

 150kX ۵-١٠×43/1 2 ۶-١٠×4/1 332/0 723/0 

 10/7 164/0 85/0×١٠-٨ 10/7 2×١٠-٧ 250kX تكرار

 350kX ١٠-٧×96/5 2 ١٠-٨×96/5 216/0 808/0 

 450kX ١٠-٧×30/6 2 ١٠-٨×30/6 3/0 745/0 

 50kX 000/0 7 ۶-١٠×9/2 58/8 0 

 150kX 000/0 7 ۶-١٠×7/12 96/2 04/0 

 7/4 99/10 0×١٠-250kX 000/0 7 ۶ رقم

 350kX ۵-١٠×50/4 7 ۶-١٠×2/1 67/4 007/0 

 450kX ۵-١٠×12/1 7 ١٠-٧×21/3 52/1 236/0 

 50kX ۵-١٠×62/4 14 ١٠-٧×40/3     
 150kX 000/0 14 ۶-١٠×3/4     
     31/4×١٠-٧ 97/7 14×١٠-250kX ۵ خطا
 350kX ۵-١٠×63/3 14 ١٠-٧×75/2     
 450kX ۵-١٠×45/2 14 ١٠-٧×1/2     
 50kX 000/0 24       
 150kX 002/0 24       
       250kX 001/0 24 كل
 350kX 000/0 24       
 450kX 000/0 24       
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ارقام  و داشتند.دار ندر گروه دوم بوده و تفاوت معني خارچيا وگاسپارد ر،يكو و سبالن فالت، سوپرهد،نشان نداند. و ارقام  يداريمعن
  .نشان ندادنددار يبوده و تفاوت معن سومدر گروه  روشن سبالن، خارچيا، گاسپارد و

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  آورده شده است. 3اعداد مربوط به مقايسه ميانگين ارقام در شرايط بدون تنش (شاهد) نيز در جدول 
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 در شرايط تنش خشكي) برش عرضي برگ ارقام مختلف گندم در نقطه مختلف kمقادير ميانگين شاخص انحناي ( - 2جدول 

Kx450  Kx350  Kx250  Kx150  Kx50  رقم
97/3 a  49/4 a  83/6 a  82/11 a  52/5 a  3مغان   

65/7 ab  8/7 ab  7/7 a  36/7 a  84/6 a   سوپرهد
17/8 ab  62/8 ab  71/8 a  41/8 a  79/7 a   فالت
83/9 ab  24/11 ab  49/11 ab  54/10 a  0,6/9 a   كوير
8/12 ab  74/16 bc  96/20 bc  2/23 a  48/20 b   خارچيا

12ab  86/17 bc  38/29 cd  29/43 ab  26/23 b   گاسپارد
07/14 c  37/24 c  71/36 d  01/37 ab  3/24 b   روشن

43/8 ab  61/16 bc  72/34 d  21/64 b  24/31 b   سبالن
  داند.ضرب شده 10-4همه اعداد در  دار نيست.معني %5هايي كه داراي حروف الفبايي مشابه هستند، از لحاظ آماري در سطح اختالف ميانگين

 ) برش عرضي برگ ارقام مختلف گندم در نقاط مختلف در شاهد (بدون تنش)kمقادير ميانگين شاخص انحناي ( - 3دول ج

Kx450 Kx350 Kx250 Kx150 Kx50  رقم
79/5 a 09/8 a 68/19 a 73/44 a 57/13 ab  3مغان  
96/8 a 13/9 a 87/8 a 22/8 a 33/7 a سوپرهد 
82/7 a 94/8 a 22/9 a 51/8 a 23/7 a فالت 
18/11 a 83/12 ab 56/13 a 24/13 a 2/12 ab كوير 
96/14 a 27/20 ab 23/26 ab 56/27 a 0/22 ab خارچيا 

96/8 a 71/10 ab 2/16 a 00/46 a 56/23 ab گاسپارد 
29/11 a 35/23 b 38/40 b 39/45 a 29/28 b روشن 

48/9 a 48/19 ab 05/40 b 52/55 a 18/30 b سبالن 
  داند.ضرب شده 10-4همه اعداد در  دار نيست.معني %5هستند، از لحاظ آماري در سطح  هايي كه داراي حروف الفبايي مشابهاختالف ميانگين
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Effects of water stress on leaf rolling of different wheat cultivars 
Amene zoorman, AliAkbar MaghsoudiMood, Maryam KHaleghi, Pari Hasanvand 

Amene.zoormand@yahoo.com 
Abstract 
In order to evaluate the effects of water stress on the leaf rolling of different wheat cultivars an experiment 
was conducted in the research field of Kerman University. Leaf blades were sampled and cut into 1 mm wide 
strips and soaked into PEG-6000 solution (-2.5 M pa). After 4 hours digital images were taken from rolled 
leaves. Images were analyzed and the curvature was computed at 4 different locations on the leaf strips. Data 
analysis showed that the cultivar effect is significant on leaf curvature at all locations. Significant differences 
were found among cultivars in terms of leaf curvature. Generally Moghan-3 and Super-Head cultivars 
showed low ability to roll their leaves while Sabalan and Rowshan showed high leaf rolling capabilities and 
may be used as a gene source for breeding leaf rolling cultivars. 
Key words: osmotic potential, plasmolysis, polyethylene glycol. 
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